Protokoll från styrelsemöte nr 3
i Orkesta Hembygdsförening
2011  03 15
Närvarande: Marie‐Louise Jansson, Gunnar Bergsten; Susanne Lindstedt, Håkan Nilsson, Hans
Larsson, Peter Rimbe, Åsa Westberg
Förhindrad: Elisabet Wass

1. Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna, inte minst Susanne som åter
anslutit till styrelsen, efter några år ”utsocknes”.
2. Föregående mötens protokoll gicks igenom. En rättelse görs i protokoll nr 1/11 § 13:
Hyran för lilla salen är 30 000kr per år.
3. Ekonomi.
Ingen ekonomisk rapport då kassören inte deltog i mötet. Betalande medlemmar ‐ 188st.
El förbrukning under jan‐11 uppgick till 6388 kWh = 8 190kr. (jmf. 2010 ‐ 6377 kWh).
4. Genomförda aktiviteter.
Årsmöte hölls i hembygdsgården 27 februari.
Uppdrogs åt den nya styrelsen att utse representanter till BR. Utses Peter Rimbe och Gunnar
Bergsten.
Vid mötet deltog 13 personer, ett faktum som åter aktualiserar frågan: Hur kan vi engagera
våra medlemmar och hur når vi de yngre Orkestaborna?
5. Kommande aktiviteter
Barnteater 20/3 14.00 Gunnar S och Roland. Lollo hör med kulturförvaltningen om det är
möjligt att ansöka om garantibelopp för aktiviteten.
Pubafton 26/3 20.00 Peter och Åsa gör nödvändiga inköp. Roland sätter ut skyltar.
Peter fixar affischer.
Städning 27/3 kl.10.00 – alla som kan, deltar.
Vårstädning 16/4 kl.9.00 Lollo gör ett arbetsschema. Under dagen hålls ett styrelsemöte.
Valborg 30/4 Diskussion om arbets‐ och kostnadsfördelning mellan hemb.föreningen och
MOIF. Vi gör ett förslag som Peter mailar till Charlotte Bravinger, ordf. i MOIF.
Håkan ordnar varningsskyltar vid Lindholmsvägen. Peter köper facklor, ca 125 st.
Gökotta 8/5 kl.8.00 vid Granbyhällen. Som tidigare beslutats inbjuds Markims hbf.
Trädgårdsdag 16/5 kl.? Peter har varit i kontakt med Rydells som tyvärr tackade nej till att
sälja plantor hos oss under dagen.
6. Månadsvärd ‐ Inget nytt till månadsvärdens checklista.
Hyresavtal med Vallentuna pastorat – Gunnar S tar kontakt och gör en första förhandling.

Hyreshöjningar – frågan bordlagd.
Ny utformning av hyreskontrakt för hembygdsgården – frågan bordlagd.
7. Reparationsarbeten – utförda.
Inbrottslarm installerat. Aktiveras så snart som möjligt.
Brandlarm installerat.
Värmepumpen rengjord.
Det sönderbrutna låset till ungdomsrummet är utbytt.
8. Reparationer – kvarstår.
Boden är dåligt uppallad och har sjunkit på mitten. Åtgärdas under våren, därefter läggs ny
takpapp/‐plåt.(?)
Pannan – Gunnar S har tagit in offert från en firma för nedmontering, bortforsling och ev.
sanering, kostnad 4 500kr. Beslutas att acceptera detta och få det utfört omgående.
Dörr i källaren – Diskuteras att montera en dörr till toaletten i källaren och därmed kunna
använda befintligt duschrum (används aldrig!) som förråd. Lollo tror att det ev. finns en dörr
tillövers hemma på logen. Om inte, köper vi en ny.
9. Roslagståg. ‐ Ämnet diskuterades och vi jobbar vidare på planeringen av ett
informationsmöte.
10. Ungdomsverksamheten.
Hans, som talat med kommunstyrelsens ordförande, Örjan Lid, om ungdomsverksamheten i
kommunen, meddelar att det nog är möjligt att söka någon form av aktivitetsbidrag från
kommunen. Vi undersöker saken.
11. Övrigt
Ansökan till Boverket och kommunen – på G meddelar Gunnar S.
Årsrapport till Bygdegårdarnas Riksförbund ifylls och skickas snarast.
Trädfällning och röjning av sly runt gården fortsätter under våren(Gugge), om vädret tillåter
eldar vi ris på städdagen 16 april.
12. Nästa möte hålls 16/4 i samband med städdagen på hembygdsgården.

……………………………………………..

……………………………………………

sekreterare

justeras

Åsa Westberg

Marie‐Louise Jansson

